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Informatie bundel ∞ Nieuwe leden   

Judo Yes Bilzen is een dynamische sportvereniging waar Judo centraal staat. Tijdens de 

trainingen zorgen we voor een technische basis afgewisseld met de nodige beweging, spel 

en plezier. Er wordt zowel recreatieve als competitieve judo aangeboden. Onze judoclub is 

een feitelijke vereniging, aangesloten bij de Vlaamse Vechtsport Associatie (Euro Budo), 

erkend door Sport Vlaanderen.  

Hoe word ik lid?  

Nieuwe leden kunnen genieten van 3 gratis proeflessen. Via deze link kan je proeflessen 

aanvragen. https://forms.gle/NtLN3jE8HYA5Zw5m6 

Tijdens de eerste training ontvang je de nodige documenten om je aan te sluiten, beslis je na 

deze 3 proeflessen in te schrijven, breng je deze papieren ingevuld mee naar de volgende 

training. Eén van deze formulieren is een medische attest dat moet ingevuld en ondertekend 

worden door je huisarts, waarin hij/zij verklaart dat je geschikt bent voor sportbeoefening. 

Deze documenten moeten binnen de 2 weken terugbezorgd worden aan het bestuur. 

Indien dit niet in orde is, kan je niet deelnemen aan de training (verzekeringsredenen). Je 

schrijft je altijd in voor 1 jaar (bv: van 01 oktober t.e.m. 30 september). 

Alle documenten om in te schrijven vind je ook terug op: 

https://judoyesbilzen.be/downloads/  

Wat heb ik nodig tijdens de trainingen?  

Een judogi of voor nieuwe leden tijdelijk een lange trainingsbroek en T-shirt. Zorg op training 

altijd voor een goede hygiëne en kortgeknipte nagels. Lange haren moeten in een staart. Er 

worden geen juwelen gedragen op de mat. 

Trainingsuren + Lidgeld (verzekering inbegrepen) 

Groep Dinsdag Donderdag 1ste lid Vanaf 2de 

gezinslid 

Groep 1: 5 – 7 jaar 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 65 euro 50 euro 

Groep 2: 8 – 11jaar 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 90 euro 70 euro 

Groep 3: + 12jaar 19:00 – 20:00 19:00 – 20:30 100 euro 85 euro 
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Extra informatie  

Het judoseizoen loopt van 16 augustus tot 10juni. Ook tijdens de kleine vakanties lopen de 

trainingen door. Op feestdagen is er geen training omwille sluiting van de zaal. Indien er op 

andere momenten trainingen niet doorgaan, wordt dit gecommuniceerd via de nieuwsbrief.  

Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan via: https://forms.gle/EXqnVx4pbJoHhnxt9  

Website  

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze website voor extra informatie, wie is wie? gordel 

programma en zoveel meer. Hier vind je ook steeds alle documenten terug. 

www.judoyesbilzen.be 

 

Op onze sociale media pagina’s is er veel leven, aankondigingen van activiteiten, 

sfeerbeelden, filmpjes, extra oefeningen, quizjes , … en zoveel meer!  

www.facebook.com/judoyes.bilzen                      www.instagram.com/judo.yesbilzen  

 

Fotobeelden  

Op onze online pagina’s kunnen er foto’s en/of voornamen geplaats worden van onze 

leden. Dit in het kader van sfeerbeelden, competitie uitslagen, bijzondere momenten, …. . 

Andere persoonlijke informatie wordt niet gedeeld op de media kanalen.  

Indien je hier niet mee akkoord bent, gelieve dit schriftelijk te melden en te versturen naar 

judoyesbilzen@gmail.com.  

 

Heb je nog vragen? Aarzel niet op ze te stellen! 

 

Sportieve groeten  

JUDO YES BILZEN – team  
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